
HORTUS MORAVIAE občanské sdružení  � MĚSTO KROMĚŘÍŽ

pod záštitou europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové

Vážení rodiče � babičky a dědové �

tetičky a strýcové � ale hlavně milé

děti � Zveme Vás na pohádková

divadélka pod širým nebem

v krásném prostředí Podzámecké

zahrady � Sejdeme se v uvedenou

neděli  vždy v 15.30 hodin

na louce pod zámkem �

Karimatky nebo deky vhodné!

POHÁDKOVÁ
PODZÁMECKÁ

ZAHRADA

PŘIJĎTE � těšíme se na Vás

16. 5. 2010  �  TŘI PRASÁTKA /divadlo KORÁB Brno/

/v případě nepříznivého počasí Starý pivovar – vedle radnice/

23. 5. 2010  �  HUSY NA TAHU /divadlo MARKY MIKOVÉ/

/v případě nepříznivého počasí Starý pivovar – vedle radnice/

30. 5. 2010  �  LOUPEŽNICKÉ KOŘENÍ
/v případě nepříznivého počasí se nehraje/                      /ZŠ Komenského Kroměříž/

© Eva Milotová



HORTUS MORAVIAE občanské sdružení  � MĚSTO KROMĚŘÍŽ
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Karimatky nebo deky vhodné!

POHÁDKOVÁ
PODZÁMECKÁ

ZAHRADA

PŘIJĎTE � těšíme se na Vás

13. 6. 2010  �  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA /Divadlo BROD/

/v případě nepříznivého počasí Starý pivovar – vedle radnice/

20. 6. 2010  �  JAK PRINCEZNA MÁŇA
                   VYSVOBODILA HONZU Z PEKLA
/v případě nepříznivého počasí se nehraje/                     /církevní ZŠ Kroměříž/
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27. 6. 2010  �  OPICE ŽOFKA
/v případě nepříznivého počasí se nehraje/                /ZŠ Zachar Kroměříž/



HORTUS MORAVIAE občanské sdružení  � MĚSTO KROMĚŘÍŽ
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POHÁDKOVÁ
PODZÁMECKÁ

ZAHRADA

PŘIJĎTE � těšíme se na Vás

15. 9. 2010  �  O ZLATOVLÁSCE /divadlo KORÁB Brno/

/v případě nepříznivého počasí Starý pivovar – vedle radnice/

12. 9. 2010  �  PÍSNIČKY /hudební divadlo ENTENTÝKY DO MUZIKY/

/v případě nepříznivého počasí Starý pivovar – vedle radnice/
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